HET PASTORAAL GEDEELTE VAN HET HUWELIJKDOSSIER

Bruidegom

Bruid

Naam, voornaam

Naam, Voornaam

Trouwdatum

Plaats

ONDERDEEL A : VOORBEREIDING EN MOTIVERING VAN HET HUWELIJK
1. Verhaal van het koppel
De pastoor (1) ontvangt de huwenden hartelijk en neemt de tijd om kennis te maken. De achtergronden en leefsituaties
van huwenden zijn vaak divers. Het van belang om de huwenden open en respectvol te beluisteren.
In het gesprek is er ook aandacht voor de huwelijksvoorbereiding die zij gaan volgen of die zij gevolgd hebben (minstens
drie vormingsmomenten). Hij noteert de belangrijkste elementen.

2. Motivering van het huwelijk
De pastoor kan de huwenden op weg zetten door hen een lijst met mogelijke beweegredenen voor te leggen en hen te
vragen om elk individueel drie motivaties te kiezen die het meest aansluiten bij zijn / haar beleving (zie bijlage 1
keuzelijst met motieven).
(de bijlagen dienen om aan de huwenden overhandigd te worden)
Vervolgens gaat de pastoor hierover in gesprek met de huwenden.
Hij schrijft de belangrijkste elementen uit het gesprek hieronder neer.
Waarom vind jij het waardevol om te huwen ?
Motivering van de bruid:

Motivering van de bruidegom:

Waarom vind jij het waardevol om voor de Kerk te huwen ?
Motivering van de bruid:

Motivering van de bruidegom:

Dit deel van het gesprek kan afgerond worden door te wijzen op gemeenschappelijke beweegredenen van de huwenden
(1). Met pastoor bedoelen wij de pastoor of degene die de pastoor delegeert om te assisteren in de huwelijksviering.
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3. Ervaringen met geloof
De pastoor kan de huwenden eventueel enkele suggesties aanreiken om het gesprek over hun ervaringen met geloof op
gang te brengen (zie bijlage 2 Ervaringen met geloof.) Hij schrijft de belangrijke elementen uit het gesprek hieronder
neer.
Welke ervaringen met christelijk geloof heb jij persoonlijk ?
Motivering van de bruid:

Motivering van de bruidegom:

Weke rol speelt het christelijke geloof in jullie relatie tot nu toe (in ervaringen, gesprekken, ontmoetingen, … )?

4. Samen gelovig op weg gaan
De pastoor kan nu verder ingaan op de vraag hoe zij als gehuwden samen gelovig op weg kunnen gaan.
Hierbij komen ook hun contact(en) met andere gelovigen en hun betrokkenheid bij een kerkelijke geloofsgemeenschap
ter sprake.
Hij schrijft de belangrijkste elementen uit het gesprek hieronder neer.
Hoe zouden jullie als gehuwden het christelijk geloof kunnen beleven en verdiepen ?

Wie of wat zou jullie hierbij kunnen helpen?

5. Huwelijk in een Eucharistieviering of in een Woord- en gebedsdienst?
Verder in het gesprek wordt er overlegd over de vraag of het huwelijk zal gevierd worden in een eucharistieviering of in
een Woord- en gebedsviering. Beide zijn volwaardige vormen van het huwelijkssacrament.
De pastoor schrijft hieronder de beweegredenen van de keuze.
Normaal gesproken is er geen eucharistieviering bij mixta religio of disparitas cultus.
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Onderdeel B: DE EIGENHEID VAN HET CHRISTELIJK HUWELIJK
6. Waarde en betekenis van het christelijk huwelijk
Om het gesprek over de waarde en betekenis van het christelijk huwelijk in te leiden, vertrekt de pastoor van de vragen en
het ja woord die ook tijdens de huwelijkssluiting aan bod zullen komen (zie bijlage 3 Ondervraging wederzijdse toelating).

Bruid

Bruidegom

Maak je de keuze om te huwen in volle vrijheid ?
Beschouw je het huwelijk als een verbintenis voor het leven
(tot de dood jullie scheidt) ?
Beloof je je echtgeno(o)t(e) trouw te blijven in goede en kwade dagen?
Beloof je blijvend werk te maken van jullie relatie
zodat ze kan uitgroeien tot een liefdes-en levensgemeenschap?
Beloof je open te staan voor kinderen ?
Beloof je de kinderen, die jullie worden toevertrouwd,
te dopen en op te voeden in het christelijk geloof?
Sta jij open voor de huwelijkszegen, waarin de Kerk bidt om de kracht
van Gods Geest in jullie huwelijksverbond?
Verklaring
De pastoor nodigt de huwenden uit om elk individueel de verklaring te lezen, waarna ze de tekst in het huwelijksdossier
ondertekenen. Eventueel kan ook een extra document met dezelfde verklaring ondertekend en overhandigd worden
(zie bijlage 4 verklaring).
Verklaring bij een huwelijk tussen twee katholiek gelovige partners
Nu ik een kerkelijk huwelijk verlang te sluiten, verklaar ik voor God en voor zijn Kerk dat ik de vragen uit het
huwelijksdossier eerlijk beantwoord heb. Door mijn ja-woord beloof ik om trouw te blijven aan mijn man / vrouw en mij
als een goede echtgenoot / echtgenote in te zetten om ons huwelijk uit te bouwen tot echte liefdes-en
levensgemeenschap. Ik beloof een goede vader / moeder te zijn voor de kinderen die ons werden of worden
toevertrouwd, hen te laten dopen en hen op te voeden in het christelijk geloof.
Handtekening van de bruid :

Handtekening van de bruidegom
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Verklaring bij een huwelijk als één van hen rooms-katholiek geloof niet deelt.
Katholieke gelovige partner:
Ik verklaar voor God en zijn Kerk dat ik de vragen uit het huwelijksdossier eerlijk beantwoord heb. Door mijn ja-woord
beloof ik om trouw te blijven aan mijn man / vrouw en mij als een goede echtgenoot / echtgenote in te zetten om ons
huwelijk uit te bouwen tot een echte liefdes-en levensgemeenschap. Ik beloof ook om vanuit mijn geloof verder te getuigen.
Ook beloof ik een goede vader / moeder te zijn voor de kinderen die ons worden toevertrouwd, hen te laten dopen hen op
te voeden in het christelijk geloof.
Handtekening

Partner die het rooms-katholiek geloof niet deelt
Ik verklaar dat ik de vragen uit het huwelijksdossier eerlijk beantwoord heb. Door mijn ja-woord beloof ik om trouw te
blijven aan mijn man / vrouw en mij als een goede echtgenoot / echtgenote in te zetten om ons huwelijk uit te bouwen tot
een echte liefdes-en levensgemeenschap. Ik beloof ook om de geloofsovertuiging en -beleving van mijn partner te
respecteren. Ook beloof ik een goede vader / moeder te zijn voor de kinderen die ons worden toevertrouwd en te
aanvaarden dat ze via mijn partner het christelijk geloof en de katholieke kerk leren kennen?.
Handtekening

7. Conclusie
De pastoor schrijft hier steeds zijn conclusie en zijn persoonlijk aanvoelen bij de gesprekken neer.
Indien het vertrouwelijke informatie betreft kan de pastoor er voor kiezen om deze info in gesloten omslag bij het
huwelijksdossier te voegen.

Naam van de pastoor
Datum en handtekening
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